BEZWZGLĘDNY ZAKAZ
SPALANIA ODPADÓW
W PIECACH DOMOWYCH
W związku z trwającym okresem grzewczym Związek Gmin
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą
w Ostródzie przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje
ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na
terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.
Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną
środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie
mieszkańców. Związek Gmin apeluje, by dla dobra wszystkich
mieszkańców odpady, po wcześniejszej segregacji, wyrzucić do
właściwych pojemników/worków lub dostarczyć we własnym
zakresie do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanych na terenie Związku
Gmin w:
• PSZOK Rudno 17, 14-100 Ostróda;
• PSZOK Półwieś, gmina Zalewo;
• PSZOK Iława, ul. Komunalna 1;
• PSZOK Lipowiec, gmina Kurzętnik.

rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Powodują one
wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie
i nowotwory.
Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również
osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się
i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia
oraz pożarów domu.
Dobrem, które powinniśmy chronić jest więc życie, zdrowie ludzi
oraz środowisko (głównie powietrze), które mogą zostać
zagrożone w wyniku emisji powstających wskutek termicznego
przekształcania odpadów poza instalacjami do tego
przeznaczonymi.
Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy
z dnia 20 lipca 2018r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 992)
w przypadku termicznego przekształcania odpadów poza
spalarnią lub współspalarnią odpadów grozi kara aresztu, która
trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni albo kara grzywny, którą
wymierza się w wysokości od 20 do 5000 zł.
Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi na to czym palą
Państwa sąsiedzi. W przypadku, gdy stwierdzicie Państwo
naruszenie chronionego dobra prosimy o kontakt z właściwą
gminą, która poprzez swoje organy może przeprowadzać
wyrywkowe kontrole palenisk domowych.

Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania
odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę i w efekcie
wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in. tlenek węgla, który
uszkadza płuca, tlenek azotu, drażniący drogi oddechowe, jak
również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także

Właściwe przepisy dopuszczają spalanie do celów grzewczych
wyłącznie tych odpadów, których termiczne przekształcenie
w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu
na środowisko. Są to:
• papier, tektura i drewno,
• opakowania z papieru, tektury i drewna,
• odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania
z tworzyw sztucznych,
• odpady kory i korka
• trociny, wióry i ścinki

PAMIĘTAJ!
Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci!
Palić w piecach domowych nie wolno, m.in.:
• odpadów plas kowych i butelek po napojach,
• zużytych opon,
• odpadów z tworzyw sztucznych,
• elementów drewnianych pokrytych lakierem,
• sztucznej skóry,
• opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin,
• opakowań po farbach i lakierach,
• plas kowych toreb z polietylenu,
• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,
• ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH.

DBAJMY O ZDROWIE SWOJE I INNYCH LUDZI. DBAJMY O ŚRODOWISKO.

